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Trening som behandling og forebygging 
av hjerte- og karsykdommer er et tiltak 
med god dokumentasjon, men samtidig 

et tiltak som brukes for lite systematisk. Det er 
et paradoks at kostnadene i helsevesenet øker 
dramatisk på grunn av nye behandlingsmetoder 
og teknologi, mens fysisk trening som koster 
lite, brukes i liten grad. Selv om dokumentasjo-
nen er omfattende, finnes det mange ubesvarte 
spørsmål: Hvor lite og ved hvilken intensitet må 
jeg trene for å unngå hjerte- og karsykdom og 
tidlig død? Hvordan bør pasienter med etablert 
hjerte- og karsykdom trene for å bedre sin helse 
og prognose for å unngå nye hendelser? Vi har 
studert effekten av intervalltrening med relativ 
høy intensitet ved forstadier til og ved etablert 
hjerte- og karsykdom og skal i det følgende pre-
sentere hva slik trening gir av effekter og hvor-
dan den kan gjennomføres i praksis.

En viktig bakgrunn for vår forskning er at 
kondisjonsnivå synes å være en bedre prognos-
tisk markør for livslengde, både hos friske og 
hjertepasienter, enn de tradisjonelle markørene 
som bl.a. kolesterol, røyking, høyt blodtrykk, 
hjerteinfarkt og fedme (1). Det må påpekes at 
disse studiene bare viser en statistisk sammen-
heng og ikke et årsak-virkningsforhold, og man 
vet ennå ikke om en befolkning som øker sitt 
kondisjonsnivå, også øker sin livslengde, og det 
kan derfor ikke utelukkes at kondisjon er et ut-
trykk for andre livsstilsrelaterte tilstander. For å 
undersøke dette årsak-virkningsforholdet nær-
mere etablerte vi en dyremodell hvor vi selek-
terte og avlet rotter i to linjer på basis av om de 
hadde medfødt god eller dårlig kondisjon. Etter 

seleksjon i 11 generasjoner hadde rottene med 
medfødt dårlig kondisjon en opphopning av 
risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Dette 
støtter hypotesen om at det faktisk er et årsak-
virkningsforhold mellom kondisjon og risiko-
faktorer for hjerte- og karsykdommer (2).

I tillegg til å ha prognostisk verdi hersker 
det liten tvil om at kondisjon, målt som mak-
simalt oksygenopptak, er med på å bestemme 
pasienters daglige aktivitetsnivå (3). Et sentralt 
mål i vår forskning er derfor å undersøke hvil-
ken type utholdenhetstrening som gir den stør-
ste økningen i maksimalt oksygenopptak og de 
beste tilpasningene i sirkulasjonssystemet. 

Hjertets slagvolum og 
intensitet

Dagens anbefalinger for trening fra ”Ameri-
can College of Sports Medicine” og ”American 
Heart Association” (4) er å trene med en inten-
sitet mellom 50 og 90 % av maksimalt oksy-
genopptak, noe som tilsvarer omtrent 60-95 % 
av maksimal hjertefrekvens. Dette er lite presist 
sammenlignet med anbefalingene for medika-
mentell behandling. Vi mener det er viktig å 
prøve å finne det optimale treningsregimet ved 
hjerte- og karsykdommer, slik at framtidens 
råd kan bli mer presise. Det er ingen uenighet 
om at ulik type trening gir ulik effekt, men det 
har vært større uenighet om hvordan man mest 
effektivt kan øke maksimalt oksygenopptak. 
Majoriteten av forskningsmiljøer er nå enige om 
at det er hjertets pumpekapasitet som begrenser 
et individs maksimale oksygenopptak. Siden 
maksimal hjertefrekvens er medfødt og ikke kan 
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endres, er slagvolumet den begrensende faktor 
og det eneste som kan trenes for å bedre hjertets 
minuttvolum (5). Hvordan kan man så mest ef-
fektivt øke slagvolumet? Hjertet må belastes for 
å trenes, og det vil være rimelig å tro at trening 
med størst mulig slagvolum vil gi den beste ef-
fekten. Et sentralt spørsmål for valg av trenings-
intensitet er derfor: Ved hvilken intensitet når 
man maksimalt slagvolum? Tidligere trodde 
man, og det står fortsatt i de fleste lærebøker, 
at maksimalt slagvolum nås et sted mellom 50-
70% av maksimal hjertefrekvens (5), og det har 
derfor vært naturlig å gi råd om denne trenings-
intensiteten for å bedre hjertets pumpekapasi-
tet. Nyere studier hos relativt utrente til trente 
personer viser imidlertid at slagvolumet ikke 
når et platå før man når en intensitet som tilsva-
rer 90-95 % av individets 
maksimale hjertefre-
kvens (figur 1)(6). Det 
finnes ingen studier som 
har undersøkt hvordan 
slagvolumet øker opp 
mot maksimal arbeids-
belastning hos pasienter 
med hjerte- og karsyk-
dom, men vi har basert 
våre treningsprinsipper 
for denne pasientgruppen 
på de samme prinsippene 
man finner hos utrente 
friske personer. 

Det neste viktige spørsmålet er: Hvor raskt 
man kan nå maksimalt slagvolum? Dette vari-
erer noe fra person til person, men de fleste kla-
rer å nå en intensitet som tilsvarer 90-95 % av 
maksimal hjertefrekvens i løpet av 1-2 minutter. 
Det siste viktige spørsmålet når det gjelder tre-
ning med denne type intensitet er: Hvor lenge 
skal man holde på? Ved en intervalløkt på for 
eksempel 4 minutter arbeider man optimalt for 
hjertet i 2-3 minutter. Vi anbefaler derfor å gjen-
nomføre intervaller med 4 minutters lengde. Et 
annet poeng er at alle, både friske og pasienter, 
klarer dette. Klarer de det ikke, så har de trent 
for hardt. Vårt miljø anbefaler normalt 4 repe-
tisjoner, altså fire drag på fire minutter. Synes 
man dette blir lite er det bedre å gjennomføre 
flere drag enn å øke lengden på dragene. Lengre 
drag vil sannsynligvis tære på motivasjonen til 
å gjennomføre intervalltrening 2-3 ganger per 

uke. Mellom hvert drag skal det være en aktiv 
pause på 2-3 minutter hvor man skal gå eller 
jogge for å eliminere melkesyre raskere enn hva 
tilfelle er om man står i ro i pausene. Vi har i en 
rekke studier systematisk undersøkt effektene 
av slik intervalltrening, noen er publiserte mens 
andre er på trappene til å bli publisert. 

Effekt av trening med høy 
intensitet på maksimalt 

oksygenopptak
I en studie på utrente jenter i 20-års-alderen 
med maksimalt oksygenopptak på 42 ml/kg/min 
(som omtrentlig er gjennomsnittet for jenter i 
den aldersgruppen) gjennomførte vi intervalltre-
ning tre ganger i uken i åtte uker med intensitet 
på 85-95 % av maksimal hjertefrekvens. Trenin-

gen førte til en økning i 
oksygenopptak på 18 %, 
til 52 ml/kg/min (som er 
gjennomsnittet for gutter 
i den samme aldersgrup-
pen) og et større hjerte 
med bedre pumpefunk-
sjon (7). I en studie med 
stabile koronarpasienter 
(8) sammenlignet Rogn-
mo og medarbeidere ef-
fekten av intervalltrening 
med den samme høye 
intensiteten (4x4 minut-

ter, tre økter/uke i ti uker) mot mer tradisjonell 
trening med moderat intensitet. For at grup-
pene skulle utføre det samme treningsvolumet 
ble øktene til gruppa med moderat intensitet 
gjort lenger enn for dem med høy intensitet, slik 
at gruppene forbrukte like mange kalorier per 
treningsøkt. Studien viste at det ikke var mulig 
å erstatte treningsintensitet med treningstid for 
å øke maksimalt oksygenopptak: Forbedringen 
i maksimalt oksygenopptak var dobbelt så stor 
hos de intervalltrente sammenlignet med de som 
trente med moderat intensitet. Det er også gjort 
tilsvarende funn i en studie av pasienter med 
claudicatio intermittens som trente i 8 uker (9). 

Figur 1
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Betydning av intensitet ved 

hjertesvikt, overvekt og 
metabolsk syndrom

Den første studien med bruk av denne type 
intervalltrening på individer med hjertesvikt 
etter infarkt ble gjennomført i vårt laborato-
rium i en rottemodell (10). Intervalltreningen 
hadde en positiv effekt på remodelleringen; vi 
fant redusert dilatasjon av venstre ventrikkel og 
patologisk hypertrofi, betydelig økning i mak-
simalt oksygenopptak, redusert nivå av ANP 
og normalisering av hjertecellefunksjon. En til-
svarende studie ble deretter gjennomført på pa-
sienter med postinfarkt-hjertesvikt, hvor vi fant 
tilsvarende effekter som hos rotte, med langt 
større effekter på maksimalt oksygenopptak 
og hjertefunksjon hos dem som trente intervall 
(90 % av høyeste målte hjertefrekvens, alle på 
betablokkere og ACE-hemmere, 4x4 minutter, 
2-3 økter per uke, 12 uker) sammenlignet med 
de som trente kontinuerlig med moderat intensi-
tet (70 % av høyeste målte hjertefrekvens) (11). 
Videre har vi vist at intervalltrening kommer 
bedre ut når det gjelder maksimalt oksygenopp-
tak og kardiovaskulær helse blant pasienter med 
metabolsk syndrom (12), og vi har også begynt 
å få innblikk i molekylære endringer som følge 
av intervalltrening i denne pasientgruppen 
(13), blant overvektige voksne (14), overvektig 
ungdom (15) samt fra relevante dyremodeller 
(16-18). I tillegg begynner vi å forstå mer av de 
akutte effektene av trening på kardiovaskulær 
helse, og vi observerte at en enkelt økt med in-
tervalltrening før et fettrikt måltid hindret ned-
satt blodårefunksjon (endotelfunksjon) som man 
normalt ser etter inntak av fettrik mat (19). Ba-
sert på disse studiene mener vi å ha god grunn 
til å anbefale bruk av intervalltrening for pasien-
ter med stabil hjerte/karsykdom og hos personer 
som står i fare for å utvikle slik sykdom. 

Praktisk gjennomføring  
av treningen

BORG-skala og hjertefrekvens
I alle de nevnte studiene på pasienter har vi be-
nyttet gange på tredemølle som treningsform. 
Et sentralt spørsmål er om pasientene klarer å 
gjennomføre slik trening hjemme på egen hånd 
og hva man som helsepersonell skal si til pa-
sientene for å hjelpe dem til å klare det. Dette 

har vi testet ut på en liten gruppe hjertesvikt-
pasienter som fikk følgende beskjed muntlig 
og skriftlig: ”Du skal varme opp i 10 minutter 
med rolig gange slik at du begynner å bli svett. 
Deretter skal du gjennomføre 4 arbeidsperioder 
i motbakke som alle skal vare i 4 minutter. Hver 
arbeidsperiode skal være så hard at du blir godt 
andpusten uten å bli fryktelig stiv i beina dine. 
Det er et absolutt krav at du skal klare å holde 
på 4 minutter. Mellom hver arbeidsperiode skal 
du ha 3 minutter med rolig gange, du har ikke 
lov til å stoppe opp.”

For å undersøke om pasientene klarte å trene 
på riktig intensitet registrerte vi pulsen deres 
ved hjelp av pulsklokker, men uten at pasien-
tene selv hadde muligheten til å følge med på 
hjertefrekvensen. Pulsklokkene ble spilt av når 
de møtte på neste trening, og vi fant at denne 
informasjonen var tilstrekkelig til at de greide 
å gjennomføre intervalltrening på egen hånd. 
Det betyr at man trenger ikke å teste maksimal 
hjertefrekvens eller ha en pulsklokke for å få 
til denne treningen. Vi registrerte også den sub-
jektive opplevelsen til den enkelte under hvert 
intervall, og fant at de opplevde intensiteten på 
hvert intervall til å ligge på 15-17 på BORG-
skala. 

Langsiktig compliance
Vi har altså vist at intervalltrening på trede-
mølle er mest effektivt for å bedre kondisjonen 
til pasienter med stabil hjerte- og karsykdom. 
Et kanskje viktigere spørsmål er om vi får pa-
sientene til å fortsette med denne type trening 
når studiene er ferdige? Oppfølging av hjerte-
sviktpasienter 1-3 år etter at den kontrollerte 
treningsperioden ble avsluttet viste det mot-
satte av det vi trodde: De som trente intervall på 
laboratoriet, var de som fortsatte med trening, 
mens de som trente tradisjonelt med kontinu-
erlig moderat intensitet, gikk tilbake til vanlig 
rutine med lite fysisk aktivitet (ikke publisert). 
Årsaken til at ”intervallpasientene” fortsatte var 
i følge dem selv at de merket raskt fremgang 
og at denne type trening gjorde at de orket mer 
i dagliglivet. I motsetning opplevde ikke ”mo-
deratpasientene” treningen som særlig effektiv. 
Ved nærmere ettertanke er kanskje ikke dette så 
overraskende; har man et tiltak som virker, fort-
setter man med det, virker det ikke dropper man 
det. Større multisenterstudier er nødvendig for å 
konkludere på dette. 
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Gruppetrening

Selv om pasienter klarer å gjennomføre inter-
valltrening med høy intensitet på egen hånd, 
som beskrevet over, ønsker mange å trene i 
grupper. Vi gjennomfører nå flere studier hvor 
vi sammenlikner trening på høy intensitet på 
tredemølle med gruppetrening med høyintensi-
tet etter intervallprinsippet utført som del av den 
vanlige sykehusrehabiliteringen. Figur 2 viser 
hjertefrekvens hos samme person under inter-
valltrening på tredemølle og ved deltagelse i 
gruppetrening i sal. Figuren viser at det er mulig 
å gjennomføre gruppetrening i sal i henhold til 
intervallprinsippet.

Risiko?
Vi har opplevd at en god del helsepersonell er 
skeptiske til at pasienter kan trene såpass hardt 
som 90-95 % av sin maksimale hjertefrekvens. 
Det er viktig å huske at dette er en intensitet 
som er under individets maksimale aerobe ka-
pasitet og der hjertefrekvensen er 10-20 slag 
under maksimum. De fleste som prøver dette 
synes ikke det er så fryktelig hardt som det kan 
høres ut. Stikkordene er fire minutter og godt 
andpusten. Du skal ikke være utmattet etter 
en slik treningsøkt. Vi anbefaler alle pasienter 
med hjerte- og karsykdommer å gjennomføre 

en belastningstest med EKG og legevurdering 
før de starter med regelmessig trening uansett 
treningsform. For de pasienter som står på be-
tablokkere, bruker vi høyeste registrerte puls og 
regner treningsintensiteten ut fra den (dersom 
pulsklokke er ønskelig å bruke). Treningseffek-
ten ser ut til å være minst like god hos dem som 
står på betablokkere sammenlignet med dem 
som ikke gjør det, men vi har ikke studert dette 
systematisk. 

Prognostisk betydning  
av intensitet

Når det gjelder forebygging av hjerte- og kar-
sykdom, vet vi lite om høyintensitetstrening er 
bedre enn lavintensitetstrening, og det finnes 
ingen optimal prospektiv studie på dette i en 
uselektert befolkning (3). Det finnes studier som 
indikerer at intensitet ikke betyr noe så lenge 
man er litt fysisk aktiv (20,21), mens andre 
studier tyder på at mortalitetsraten går ned med 
økende treningsintensitet (3,22). Nylig viste vi 
i en prospektiv studie med 16 års oppfølging av 
27143 menn og 28929 kvinner at så lite som en 
enkelt treningsøkt per uke ga redusert kardio-
vaskulær mortalitet. Vi observerte ingen gevinst 
ved å trene mer enn en gang per uke (23). Hos 
menn, men ikke hos kvinner, fant vi at trenings-

intensitet ble viktigere ved 
økende alder. En enkelt tre-
ningsøkt med høy intensitet 
per uke hos menn over 70 
år ga 70 % (konfidensin-
tervall: 32-87 %) risikore-
duksjon, mens en ukentlig 
treningsøkt med lav/mode-
rat treningsintensitet ga 24 
% risikoreduksjon (konfi-
densintervall: 4-39 %). Det 
er samtidig lite trolig at én 
treningsøkt per uke er nok 
til å motvirke den sterke 
økningen av overvekt og 
fedme som vi opplever i 
dag. Videre er det økt sjan-
se for skader under trening 
dersom man trener såpass 
lite som én gang per uke. 
På den annen side virker 
det ikke som folk følger 
rådet om minimum 30 mi-
nutter med fysisk aktivitet Figur 2
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med moderat intensitet tre ganger i uken. Fra 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag vet vi at 
under 25 % av befolkningen følger dagens an-
befalinger om fysisk aktivitet (23). I en annen 
studie på pasienter med koronar hjertesykdom 
(2137 menn og 1367 kvinner) viste vi at de som 
trente med moderat- til høy intensitet, hadde 
noe lavere risiko for prematur død sammenlig-
net med dem som vanligvis gjennomførte sin 
fysiske aktivitet med lav intensitet (24)

Konkrete råd
For personer som ikke har daglig fysisk aktivi-
tet som rutine har vi god erfaring med å be dem 
trene to intervalløkter per uke. Slik trening gir 
motivasjon til å fortsette fordi de raskt opple-
ver merkbar bedring i kondisjonen. En vanlig 
”bivirkning” er at de begynner å gå turer i skog 
og mark i tillegg til intervalltreningen. Vi mener 
at et slikt råd ikke dreper lysten til å trene hos 
pasientene, men derimot gjør at de holder seg 
fysisk aktive lengre enn om de skal begynne å 
trene hver eneste dag. Enkelte påstår at inter-
valltrening ikke er å anbefale for personer som 
ønsker å gå ned i vekt. Det er riktig at man for-
brenner mer prosentvis mengde fett ved trening 
med lav til moderat intensitet, men total mengde 
forbrent fett, som er det interessante for den 
som ønsker å gå ned i vekt, er større ved trening 
med høy intensitet (25). I tillegg vil intervall-
trening som skissert her gi høyere maksimalt 
oksygenopptak og dermed økt evne til fettfor-
brenning under aktiviteter utført med samme 
absolutte intensitet som tidligere.

Vår konklusjon er at vi per dags dato ikke 
vet om treningsintensitet spiller en vesentlig 
rolle for forebygging av hjerte- og karsykdom, 
mens den ser ut til å ha betydelig innflytelse på 
treningsinduserte responser i sirkulasjonssyste-
met hos pasienter med etablert hjerte- og kar-
sykdom. Det er vår oppfatning at det nå finnes 
nok dokumentasjon til å anbefale trening med 
høyere intensitet enn hva tradisjonen har vært 
hos denne pasientgruppen. 
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